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:הכנסנושא 
מחול תאטרלי ישראלי בעידן הגלובליזציה: גלובליות וגלוקליות, נעים בין לוקליות

המחול האמנותי בישראל היה נתון אפריורי 20-במחצית הראשונה של המאה ה" הולדתו"דמה שמרגע נ
וצי חל"מימי ". כאן"למה שהיה או נוצר " שם"בין מה שבא מ, לדיאלקטיקה מובנית בין העולמי והמקומי

ותנועות יבוא , שיתופי פעולה, אנו עדים להשפעות, ועד לימינו20-בארץ ישראל בתחילת המאה ה" המחול
. אסתטיקות ופרדיגמות שנתנו את חותמם, פרקטיקות, וייצוא של רעיונות

, רעיונות, מוגדרת כתהליך של אינטגרציות בינלאומיות בצורת סחר חליפין של תפיסות עולםגלובליזציה
מערכות חברתיות , ונתפסת כבעלת השלכות מרחיקות לכת על הסדר הפוליטי, וצרים וערכים תרבותייםמ

תהליכים גלובליים נושאים עימם את דגל האיחוד העולמי תחת מטריה של אוניברסליות . וערכים תרבותיים
ח מובנה בין מגמה זו אך בו בזמן הינם נתונים בתוך מת; קפיטליסטית ובכך מאיימים לטשטש זהויות ייחודיות

לבין מגמות מקומיות המחפשות לחזק זהותן וייחודיותן של קהילות ותרבויות ובכך יוצרות את הגלוקלי 
). עולמקומי(

למרחקים מצטמצמים של ;לתנועת בני אדם בין גבולות;המחול גם הוא הגיב ומגיב להשפעת הגלובליזציה
. ולאפשרויות מגע ותקשורת הצומחות בין קהילות שונות בעידן של היום;מקום וזמן באמצעות טכנולוגיה

הפרקטיקות והמופעים המגוונים של המחול התאטרלי , הייצוגים, בכנס זה נרצה לפענח את הביטויים
הספרות מצביעה ). ואילך70- שנות ה(לבין גלובליזציה ) 70-עד שנות ה(הישראלי על הציר בין מודרניזציה 

ציוניות ומסורתיות , כאשר זהויות לאומיות, כולל שהתרחש בחברה הישראלית בין שני חתכים אלהעל שינוי 
.  דינמיים והיברידיים באופיים, התערערו ובמקומן אנו עדים למופעים פוסטמודרניים משתנים

:  השאלות המרכזיות שהכנס מבקש להעלות הן

oהלוקלי והגלוקלי בזירת המחול בארץ, כיצד ניתן לראות את הזיקות בין הגלובלי ?
oאיך ניתן לאפיין ולאבחן את היחס בין מודרניזציה וגלובליזציה בהקשר למחול המקומי ?
oלי לבין פרקטיקות איזה קשרים והקשרים או פערים וניגודים ניתן לזהות בין התיאוריה ושיח הגלוב

? ומבעי מחול

:הם, אם כי לא בלעדיים, המוצעיםעיקרייםהיבטים הה

o אסתטיקה ומבע
oזהות וזהויות, ישראליות
o  חינוך למחול
oמקורות מימון וכלכלת הזירה המחולית בישראל
oמדיניות ממסדית של המחול בישראל
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